اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص اعالم اسامي پذيرفتهشدگان نهايي رشتههاي مختلف تحصيلي متمركز در آزمون سراسري
سال 5931
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال ضمن عرض تبریک عید سعیدغدیرخم و با عرض تبریک و تهنیت به خواهران و برادران عزیزي كه در آزمون سراسري
سال  3159پذیرفته شده و آماده گام نهادن به عرصه وسیع علم اندوزي و خدمت به مردم شریف میهن مان مي شوند ،بدین وسیله به اطالع مي رساند اسامي
پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي مختلف تحصیلي دوره هاي روزانه ،نوبت دوم (شبانه) ،دانشگاه پیام نور ،پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان ،دانشگاه تربیت دبیر
شهید رجایي ،موسسات غیرانتفاعي و غیردولتي ،رشته هاي تحصیلي مجازي ،پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور و
همچنین اسامي پذیرفته شدگان مرحله پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلي براي دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي ،دانشگاه پیام نور و
دوره هاي مجازي در سال تحصیلي  3159-59كه گزینش آنها به روش متمركز صورت گرفته است ،جمعاً به تعداد  938893نفر در پایگاه اطالع رساني
سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org :قرار گرفته است كه آمار پذیرفته شدگان هر یک از گروه هاي آزمایشي در هر یک از دوره هاي
تحصیلي به شرح جدول شماره  3مي باشد.
جدول شماره  -1آمار پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي تحصيلي به تفكيك گروه هاي آزمايشي در آزمون سراسري سال 1931
(اعم از رشته هايي كه پذيرش آنها براساس آزمون و سوابق تحصيلي و يا صرفاً براساس سوابق تحصيلي صورت پذيرفته است)
گروه هاي آزمایشي

گروه آزمایشي
جمع

علوم ریاضي وفني

علوم تجربي

علوم انساني

هنــر

زبانهاي خارجي

روزانه

339515

95195

99353

31195

1195

1233

نوبت دوم (شبانه)

35595

33211

9339

5919

559

595

دانشگاه پیام نور

391533

35959

93359

99535

3331

9535

دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر
شهید رجایي

9219

3913

3591

1395

5

359

مؤسسات غیرانتفاعي و غیردولتي

29599

13153

13922

39539

1525

1595

دورههاي پردیس خودگردان

1523

259

3555

55

35

5

نیمه حضوري

331

5

5

331

5

5

مجازي دولتي

3299

3515

352

535

5

5

مجازي غیرانتفاعي

1535

995

3599

3133

5

5

ظرفیت مازاد

3395

5

3395

5

5

5

جمع كل پذیرفته شدگان

152213

335323

393159

335135

5351

33599

رشته هاي تحصیلي

كلیه پذیرفته شدگان براي اطالع از نحوه ثبت نام ،تاریخ ثبت نام و مدارك الزم براي ثبت نام (عالوه بر مدارك مندرج در این اطالعیه) ضرورت دارد ابتدا به پایگاه
اطالع رساني دانشگاه و یا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمایند .بدیهي است در صورتي كه دانشگاه یا موسسه محل قبولي برنامه زماني مشخصي
را براي ثبت نام در سایت خود درج ننموده باشد ،پذیرفته شدگان این قبیل موسسات الزم است مطابق جدول شماره  3این اطالعیه براي ثبت نام به محل قبولي
مراجعه نمایند.
جدول شماره  – 3برنامه زماني ثبت نام از پذيرفته شدگان براي آن دسته از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كه برنامه زماني براي ثبت نام در
سايت اينترنتي خود اعالم ننموده اند
روز و تاریخ ثبت نام

ترتیب حرف اول نام خانوادگي

شنبه 1/5/59

الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ

یكشنبه 9/5/59

ح – خ -د –ذ– ر – ز -ژ – س

دو شنبه 9/5/59

ش – ص -ض – ط – ظ -ع – غ – ف – ق – ك

سه شنبه 9/5/59

گ – ل – م – ن – و  -هـ  -ي

توضيح در مورد كدهاي  11و ( 11دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي)( 13 ،رشته هاي تحصيلي دانشگاه شاهد)( 11 ،رشته هاي
تحصيلي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري)( 11 ،رشته مديريت بيمه اكو دانشگاه عالمه طباطبايي)( 18 ،رشته هاي تحصيلي
موسسه غيرانتفاعي رفاه)( 32 ،دكتري بيوتكنولوژي دانشگاه تهران)( 31 ،دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل «عج» ) و ( 33رشته هاي تحصيلي
بورسيه سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دانشگاه هاي علوم پزشكي):

الف) آن دسته از پذيرفته شدگاني كه براي آنان بجاي كدرشته قبولي يكي از كدهاي فوق اعالم شده به منزله آن است كه منحصراً در كدرشته مذكور
نمره علمي الزم را دارا بوده و درردیف معرفي شدگان چند برابر ظرفیت یكي از كدرشته هاي موسسه مذكور قرار گرفته اند.
ب) آن دسته از پذيرفته شدگاني كه عالوه بر كدرشته قبولي اعالم شده ( 1رقمي) يكي از كدهاي فوق نيز در اعالم نتايج براي آنها مشخص
گرديده ،توجه داشته باشند كه به دلیل داشتن نمره علمي الزم در اولویت قبل از رشته قبولي ،در ردیف معرفي شدگان چند برابر ظرفیت یكي از كدرشته هاي
موسسه مذكور قرار گرفته اند.
تبصره :از آنجا كه سپاه پاسداران انقالب اسالمي نتیجه فهرست معرفي شدگان چندبرابر ظرفیت اعالم شده در دهه اول شهریور ماه را به این سازمان اعالم
ننموده است ،لذا وضعیت علمي كلیه داوطلباني كه نسبت به انتخاب كدرشته محلهاي بورسیه سپاه پاسدارا ن انقالب اسالمي اقدام نموده اند با توجه به ضوابط و
اولویت كدرشته هاي انتخابي بررسي و براي قبول شدگان (با درنظر گرفتن توضیحات بند الف و ب فوق) كد  33اعالم شده است.
تذكر مهم :كلیه داوطلبان فوق (داوطلباني كه براي آنان يكي از كدهاي  31 ،32 ،18 ،11 ،11 ،13 ،11 ،11و  33اعالم شده است) الزم است براساس برنامه
زماني كه در اطالعيه روز يكشنبه مورخ  1/1/31از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان منتشر خواهد شد ،براي مصاحبه به آدرس محل اعالم شده در
اطالعیه مراجعه نمایند .بدیهي است عدم مراجعه براي شركت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته هاي مذكور به منزله انصراف از رشته ذیربط تلقي مي
گردد و آن دسته از داوطلباني كه داراي كد قبولي دیگري مي باشند مي توانند در كدرشته قبولي اعالم شده ثبت نام نموده و به ادامه تحصیل بپردازند .الزم به
تاكید است آن دسته از داوطلباني كه در كد رشته قبولي دیگري نام آنان اعالم شده ،در صورتي كه در مراحل مصاحبه و گزینش شركت نموده و پس از تایید در
ردیف پذیرفته شدگان نهایي رشته جدید قرار بگیرند ،قبولي آنها در كدرشته اعالم شده قبلي (رشته اي كه هم اكنون اعالم شده) باطل خواهد شد.
الف) مدارك مورد نياز براي ثبت نام از پذيرفته شدگان:
هر يك از پذيرفته شدگان (با اعمال نمره و سوابق تحصيلي و يا منحصراً سوابق تحصيلي) مي بايست بر حسب موردهاي مندرج در جدول ذيل
مدارك الزم را براي ثبت نام در موسسه آموزش عالي قبولي تهيه و تحويل نمايد.
ردیف

مورد (دیپلم یا مدرك تحصیلي)
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نظام قدیم آموزش متوسطه

ارائه مدرك  +یک نسخه تصویر تأییدیه

توضیح و موارد بررسي

اصل یا گواهي مدرك تحصیلي دوره چهار ساله یا دوره شش
 بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم ،سال ماقبلساله و یا هنرستان با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان
و دوسال ماقبل دیپلم مي بایست با سه سال
با درج نوع دیپلم ،بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم
تحصیل مندرج در لیست یكسان باشد.
گواهي تحصیلي سال ما قبل و 3سال ماقبل دیپلم با درج بخش
 تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشته هايو شهرستان محل تحصیل با مهرو امضاء مدیردبیرستان و یا
تحصیلي نیمسال اول و دوم باید حداكثر تا پایان
هنرستان با درج بخش و شهرستان سال ماقبل و 3سال قبل
 59/9/13باشد.
ازدیپلم

1-3

اصل گواهي یا كارنامه تحصیلي دیپلم نظام قدیم با امضاء و رشته هاي تحصیلي گزینش صرفاً براساس سوابق
تحصیلي (معدل كتبي)
ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش
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اصل مدرك یا گواهي پایان دوره پیش دانشگاهي با مهر و امضاء
مدیر مركز پیش دانشگاهي با درج رشته تحصیلي ،بخش و
شهرستان محل اخذ مدرك پیش دانشگاهي

3-3

نظام جدیدآموزش متوسطه

اصل كارنامه تحصیلي دوره پیش دانشگاهي (ریاضي فیزیک - ،تاریخ اخذ دوره پیش دانشگاهي در هر یک از
علوم تجربي ،علوم انساني ،علوم و معارف اسالمي و هنر) در هر رشته هاي تحصیلي نیمسال اول و دوم باید
یک از سال هاي  3153الي  3159با امضاء و مهر دبیرستان یا حداكثر تا پایان  59/9/13باشد.
سازمان آموزش و پرورش
 بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دوره پیشاصل مدرك یا گواهي دیپلم متوسطه نظام جدید با مهر و امضاء دانشگاهي ،اخذ دیپلم و سال ماقبل از دیپلم مي
مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل بایست با سه سال تحصیل مندرج در لیست
یكسان باشد.
اخذ مدرك

1-3

اصل مدرك و یا گواهي سال ما قبل دیپلم با مهر و امضاء مدیر
دبیرستان و یا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ
مدرك

9-3

داوطلباني كه متقاضي ترمیم نمرات دروس
اصل كارنامه تحصیلي دیپلم متوسطه نظام جدید (ریاضي
امتحان نهایي سال سوم خود بوده اند الزم است
فیزیک ،علوم تجربي ،علوم انساني و علوم و معارف اسالمي) در
كارنامه ترمیم و ارتقاي نمره دروس امتحان نهایي
هر یک از سال هاي  3129الي  3151با امضاء و مهر دبیرستان
با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و
یا سازمان آموزش و پرورش
پرورش را ارائه نمایند.

1

مدرك معادل كارداني
دانشجویان اخراجي و انصرافي

9

دارندگان مدرك كارداني دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالي
كارداني

9

دارندگان مدرك
آموزشي پزشكي

9

دارندگان مدرك كارداني پیوسته

5

دارندگان مدرك كارداني پیوسته
كارمندان دولت

2

ویژه

گروه

اصل مدرك و یا گواهي دانش آموختگي در دوره ي معادل

در خصوص دارندگان مدرك معادل مفاد
بخشنامه شماره  3/55911مورخ 53/9/32
معاونت آموزشي وزارت متبوع مالك عمل بوده و
بررسي هاي الزم مي بایست براساس این
بخشنامه صورت گیرد .ضمنا قبولي پذیرفته
شدگان داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد
بخشنامه مذكور نمي باشند ،لغو خواهد شد.

اصل و یا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق دیپلم)

تاریخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا تاریخ
59/9/13
پایان طرح نیروي انساني تاریخ  59/9/13براي
رشته هاي تحصیلي نیمسال اول و یا 59/33/15
براي رشته هاي تحصیلي نیمسال دوم باشد.

اصل و یا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق دیپلم)
اصل و یا گواهي مدرك كارداني پیوسته آموزشكده هاي فني و
با قید تاریخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا
حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش
 59/9/13و شرط معدل براي ثبت نام مالك نمي
باشد
اصل یا گواهي تحصیلي سال اول ،دوم و سوم دبیرستان و یا
هنرستان با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج --------------
بخش و شهرستان محل اخذ مدرك
اصل حكم مرخصي ساالنه یا موافقت رسمي و بدون قید و شرط --------------
براي استفاده از تسهیالت تصویب نامه شماره
گواهي اشتغال به كار براي كاركنان رسمي ،پیماني ،شاغلین و
 33951ت  35219هـ مورخ  3155/9/35هیات
بازنشستگان وزارتخانه هاي علوم ،تحقیقات و فنآوري و بهداشت
وزیران در یكي از رشته هاي تحصیلي مقاطع
 ،درمان و آموزش پزشكي و سایر موسسات آموزشي تابعه
كارداني و كارشناسي دوره نوبت دوم ( شبانه )

5

فرزندان كارمندان دولت

35

كاركنان رسمي وزارت علوم ،تحقیقات
حداكثر سن  19 ،سال تمام به هنگام ثبت نام در
و فنآوري و دانشگاه ها و موسسات
اصل حكم استخدامي و یا گواهي رسمي مشمول سازمان
آزمون سراسري بوده است در غیراینصورت قبولي
آموزشي و پژوهشي وابسته پذیرفته
مدیریت وبرنامه ریزي كشور
آنان لغو مي شود
شده در رشته هاي تحصیلي نوبت
دوم (شبانه)

33

كاركنان دانشگاه ها و دانشكده هاي اصل گواهي مبني برداشتن شرایط بومي و همچنین داشتن
علوم پزشكي پذیرفته شده در رشته حداقل سه سال سابقه یكي ازانواع استخدام دراستان محل محدودیتي از لحاظ سن ندارند.
قبولي
هاي تحصیلي نوبت دوم (شبانه)

33

آموزگار دیپلمه رسمي (قطعي  ،معرفي نامه رسمي از وزارت آموزش و پرورش (فرم سهمیه
آزمایشي و پیماني) وزارت آموزش و آموزگاران -شماره  )1با امضاء و مهر رئیس آموزش و پرورش رشته تحصیلي قبولي :راهنمایي و مشاوره
ناحیه یا منطقه شهرستان ذیربط
پرورش

31

 -3معرفي نامه مبني بر داشتن  1سال خدمت اعم از دولتي یا
غیردولتي به عنوان بهیار در استان محل خدمت اشتغال با تایید
بهیاران پذیرفته شده در رشته دفتر پرستاري محل خدمت.
رشته تحصیلي قبولي :پرستاري
 -3ارائه مدرك دیپلم بهیاري نظام قدیم آموزش متوسطه و یا
پرستاري
دپیلم بهیاري نظام جدید آموزش متوسطه به اضافه مدرك
پیش دانشگاهي (حداكثر تا تاریخ  59/9/13اخذ شده باشد)

39

سهمیه مناطق محروم

كدرشته هاي مندرج در دفترچه هاي انتخاب رشته تحصیلي :پذیرفته شده مي بایست بومي یكي از استان
هاي :ایالم ،بوشهر ،چهارمحال و بختیاري،
 علوم ریاضي و فني (صفحات  95تا )95سیستان و بلوچستان ،كردستان ،كرمانشاه،
 علوم تجربي (صفحه )95كهگیلویه و بویراحمد ،لرستان و هرمزگان مطابق
 علوم انساني (صفحات  13و )13ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره 3
 هنر (صفحه  32و )35باشد.
 -زبان هاي خارجي (صفحه )32

39

كدرشته هاي مندرج در دفترچه هاي انتخاب رشته تحصیلي:
 علوم ریاضي و فني (صفحات  95تا )95سهمیه داوطلبان شهرستانهاي :اهر،
 علوم تجربي (صفحه )95ورزقان و هریس (استان آذربایجان
 علوم انساني (صفحات  13و )13شرقي)
 هنر (صفحه  32و )35 -زبان هاي خارجي (صفحه )32

39

كدرشته هاي تحصیلي مندرج در دفتر چه شماره  3كه در
مالك بومي بودن :ارائه گواهي سكونت مستمر به
سهمیه داوطلبان شهرستان ابوموسي
قسمت توضیحات قید گردیده ،پذیرفته شده مي بایست بومي
مدت  1سال در شهرستان ابوموسي
در استان هرمزگان
یكي از بخش هاي استان هاي ذیربط باشد

 بومي یكي از بخش هاي شهرستان هاي ذیربط محل اقامت و سال دو یا سوم و پیشدانشگاهي در یكي از بخش ها و یا شهرستان
هاي ذیربط باشد.
 -تاییدیه فرمانداري
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كلیه پذیرفته شدگان

اصل شناسنامه به انضمام  3نسخه تصویر از تمام صفحات

--------------
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كلیه پذیرفته شدگان

اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصویر پشت و روي

--------------
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كلیه پذیرفته شدگان

 9قطعه عكس تمام رخ  1×9تهیه شده در سالجاري

--------------
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كلیه پذیرفته شدگان (برادران)

مدرك وضعیت نظام وظیفه

با توجه به یكي از بند هاي مقررات وظیفه
عمومي مندرج در صفحه  19دفترچه راهنماي
ثبت نام و شركت در آزمون سراسري (دفترچه
شماره یک) سال 3159

33

كلیه پذیرفته شدگان

اصل وكپي دفترچه بیمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات --------------
درماني ،تامین اجتماعي ،ارتش و...

توضيحات و نكات درخصوص رديف  3جدول فوق:
با توجه به برگزاري امتحانات جبراني دوره پیش دانشگاهي در دهه سوم شهریورماه ،در صورتي كه پذیرفته شدگان در زمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي پیش
دانشگاهي نگردند ،از آنان تعهدي مبني بر ارائه گواهي پيش دانشگاهي تا تاريخ  38/1/31به موسسه محل قبولي اخذ خواهد شد .بدیهي است در صورت
عدم ارائه گواهي مذكور تا تاريخ  38/1/31قبولي آنان لغو مي گردد.
با توجه به بخشنامه شماره  122/331112مورخ  18/12/31رياست محترم مركز سنجش آموزش و پرورش كلیه پذیرفته شدگان مي بایست به همراه
تصویر گواهي پیش دانشگاهي خود به «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» مراجعه و تائیدیه تحصیلي (ارزش تحصیلي) از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود را
درخواست نمایند و رسید آن را در زمان ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند.كلیه پذیرفته شدگان حتماً نام رشته و مؤسسه آموزش عالي محل تحصیل خود را در فرم
«دفاتر پیشخوان خدمات دولت» اعالم نمایند.
توضيحات و نكات درخصوص رديف  9جدول فوق:
دانشجویان اخراجي آموزشي موضوع آیین نامه آموزشي و همچنین دانشجویان دوره كارشناسي كه مدرك معادل كارداني (اعم از كارداني عمومي و یا كارداني ) را
اخذ نموده اند نیز مانند مقررات مربوط به دانشجویان انصرافي پس از تسویه حساب كامل با مؤسسه ذیربط و همچنین اداره كل امور دانشجویان داخل و صندوق
رفاه دانشجویان وزارت ذیربط و در صورت نداشتن مشكل نظام وظیفه (براي برادران ) هیچ محدودیتي در انتخاب رشته نداشته و حق ثبت نام در رشته قبولي
ا عالم شده را دارا مي باشند .بدیهي است این دسته از داوطلبان مي توانند كلیه تعهدات مربوط را پس از اتمام تحصیالت خود به صورت یكجا به انجام برسانند.
توضيحات و نكات درخصوص رديف هاي  1تا  1جدول فوق:
ثبت نام از كلیه برادران فارغ التحصيل مدرك كارداني (فوق دیپلم دان شگاه ها و موسسات آموزش عالي و كارداني پیوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي) در
هر یک از رشته هاي تحصیلي (گروه فني و مهندسي و برخي از رشته هاي گروه علوم پایه و كشاورزي) تا تاريخ  91/2/31كه در مهلت شش ماه بعد از اتمام
تحصیل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون شركت نموده اند ،در صورت پذیرفته شدن در رشته هاي تحصیلي گروه آزمایشي ذیربط در مقطع باالتر از كارداني و با
احتساب تعدادي از واحدهاي دوره كارداني در دوره باالتر به نحوي كه حداكثر طول مدت تحصیل آنها از كارداني به مقطع باالتر  3سال كمتر از طول مدت
تحصیل طبق ضوابط وز ارت متبوع در همان دوره تحصیلي باشد ،بالمانع مي باشد .بدیهي است ثبت نام و ادامه تحصیل آن دسته از داوطلباني كه با توجه به دارا
بودن مدرك كارداني (فوق دیپلم) در ردیف پذیرفته شدگان آزمون سراسري قرارگرفته اند ،در صورت نداشتن مشكل نظام وظیفه از نظر این سازمان بالمانع
خواهد بود.
هر یک از دارندگان مدرك كارداني (فوق دیپلم) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و یا كارداني پیوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي (برادران) كه حداكثر
تا تاريخ  91/2/31فارغ التحصيل شده اند (رشته تحصیلي آنها مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوري یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و یا
دانشگاه آزاد اسالمي باشد) و رشته تحصیلي دوره كارداني آنان فاقد دوره كارشناسي ناپیوسته باشد و در مهلت شش ماهه بعد از اتمام تحصیل و قبل از اعزام به
خدمت در آزمون پذیرفته شده اند (در رشته هاي تحصیلي گروه آزمایشي ذیربط در مقطع باالتر از كارداني و با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره كارداني در
دوره باالتر به نحوي كه حداكثر طول مدت تحصیل آنها از كارداني به مقطع باالتر  3سال كمتر از طول مدت تحصیل طبق ضوابط وزارت متبوع در همان دوره
تحصیلي باشد مورد تایید است) از نظر نظام وظیفه بالمانع مي باشد در غیراینصورت قبولي آنان لغو مي گردد.

مدرك كارداني پیوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پیش دانشگاهي مالك عمل و قابل قبول مي باشد  .لذا این دسته از پذیرفته شدگان مي توانند در مقطع
باالتر به ادامه تحصیل بپردازند.
كلیه فارغ التحصیالن دوره هاي كا رداني ( فوق دیپلم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ) رشته هاي تحصیلي گروه آموزشي پزشكي ( اعم از خواهران و برادران
) كه خدمات قانوني مقرر آنان (طرح اليحه نيروي انساني) تا تاريخ  91/2/31به پايان رسيده باشد ،مجاز به انتخاب رشته هاي نیمسال اول و دوم بوده و
فارغ التحصیالن دوره هاي مذكور كه خدمات قانوني مقرر آنان تا 59/33/15به پایان خواهد رسید ،منحصراً مجاز به انتخاب رشته هاي تحصیلي براي نیمسال دوم
سال تحصیلي  3159-59بوده اند .بدیهي است آن دسته از دارندگان مدرك كارداني (فوق دیپلم) رشته هاي تحصیلي گروه آموزشي پزشكي كه خدمات قانوني
مقرر آنان تا تاريخ  92/11/31به پايان نخواهد رسيد ،مجاز به ثبت نام در رشته قبولي نبوده و قبولي آنان از نظر این سازمان لغو خواهد بود.
دارندگان مدرك كارداني (فوق ديپلم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي) كه در هر یک از رشته هاي تحصیلي نیمسال اول پذیرفته شده اند چنانچه در
حین انجام خدمت ضرورت (وظیفه عمومي) هستند با ارائه گواهي از یگان مربوط مبني بر اینكه دوران خدمت ضرورت (وظیفه عمومي ) آنان تا تاریخ 13/9/59
(براي هریک از رشته هاي تحصیلي نیمسال اول) و یا تا تاریخ ( 15/33/59براي هر یک از رشته هاي تحصیلي نیمسال دوم) به پایان خواهد رسید مجاز به ثبت
نام در رشته قبولي اعالم شده مي باشند.
ب) ثبت نام از پذيرفته شدگاني كه صرفاً با سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) در كدرشته محل هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي،
دانشگاه پيام نور و موسسات غيرانتفاعي پذيرفته شده اند.
در راستاي اجراي قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزشي كشور پذیرش در برخي از كدرشته محل هاي دوره هاي روزانه ،شبانه و دوره
هاي مجازي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ،دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالي غیرانتفاعي صرفاً براساس سوابق تحصیلي (معدل كتبي دیپلم) صورت
گرفته است .لذا در این روش فقط معدل كتبي دیپلم داوطلبان واجد شرایط مالك و مبناي پذیرش قرار گرفته و اسامي پذیرفته شدگان این مرحله نیز به همراه
سایر پذیرفته شدگاني كه با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلي ب راي ثبت نام در آن موسسه آموزش عالي اعالم گردیده است ،اعالم و به موسسات معرفي شده
اند.
پذیرفته شدگان در كدرشته هاي پذیرش با سوابق تحصیلي الزم است كلیه مدارك مندرج در قسمت "الف" این اطالعیه را در زمان ثبت نام ارائه نمایند.
ارائه اصل كارنامه تحصیلي براي هر یک از پذیرفته شدگاني كه داراي مدرك دیپلم متوسطه نظام جدید (سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه) با امضاء و ممهور
به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش براي دیپلمه هاي (ریاضي فیزیک ،علوم تجربي ،علوم انساني و علوم و معارف اسالمي) سال هاي  3159و قبل آن كه
امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است در هنگام ثبت نام ضروري مي باشد.
ارائه اصل كارنامه تحصیلي براي هر یک از پذیرفته شدگاني كه داراي مدرك دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه یا دیپلمه هاي كار و دانش با امضا و ممهور به
دبیرستان و یا سازمان آموزش و پروش براي دیپ لمه هاي (ریاضي فیزیک ،علوم تجربي ،علوم انساني و علوم و معارف اسالمي) سال هاي  3159و قبل از آن در
هنگام ثبت نام ضروري مي باشد.
ج) توضيحات سهميه هاي نهادي
هر یک از معرفي نامه هاي مورد اشاره در بندهاي ذیل الزم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نیمسال دوم سال تحصیلي  3159-59از طریق ارگان ذیربط
به آن موسسه آموزش عالي ارسال گردد ،در غیر اینصورت براي نیمسال دوم سال تحصیلي جاري ،از ثبت نام آنان ممانعت بعمل مي آید.
پذیرفته شدگان با سهمیه رزمنده ارگان سازمان بسیج مستضعفین در این آزمون ملزم هستند پس از ثبت نام در دانشگاه مربوط ،با به همراه داشتن اصل گواهي
حضور در جبهه صادره توسط سپاه استان به تاریخ جدید (سال جاري) و نامه تأییدیه تحصیلي معاونت آموزشي دانشگاه مربوط (با قید سال قبولي ،مقطع و رشته
تحصیلي) به معاونت سرمایه انساني سازمان بسیج مستضعفین واقع در تهران ،بز رگراه بسیج مستضعفین ،روبروي اتوبان شهیدمحالتي(آهنگ) مراجعه و فرم
تأییدیه نهایي سهمیه خود را دریافت نمایند.
معرفي نامه رسمي از وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر ریاست.
آن دسته از داوطلبان شاهد و ایثارگر كه با سهمیه هاي بنیاد شهید و امورایثارگران و ستاد كل ن یروهاي مسلح به شرح ذیل پذیرفته شده اند در زمان ثبت نام،
ملزم به ارائه فرم و یا مدركي در رابطه با تایید سهمیه ثبت نامي خویش نمي باشند .چنانچه سهمیه پذیرفته شده اي حسب مورداز سوي بنیادشهید و
امورایثارگران و یا ستادكل نیروهاي مسلح مورد تأیید قرارنگیرد از تحصیل وي ممانعت بعمل خواهد آمد.
د) پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور عالوه بر رعايت مندرجات فوق الذكر الزم است نسبت به رعايت موارد مشروحه ذيل
اقدام نمايند:
پذيرفته شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور الزم است بر اساس جدول ذیل از تاریخ ،محل و نحوه ثبت نام رشته هاي مختلف
تحصیلي دانشگاه پیام نور مطلع شوند و در زمان مقرر عالوه بر مدارك مندرج در بندهاي "الف و ب" فوق الذكر مدارك ذیل را ارائه نمایند.
نام نویسي از پذیرفته شدگان این دانشگاه به صورت غیرحضوري از طریق سامانه جامع دانشگاهي به آدرس http://reg.pun.ac.ir :صورت خواهد پذیرفت.
پذیرفته شدگان ضرورت دارد براي اطالع از تاریخ و مدارك ثبت نام از تاريخ  12/1/31لغايت  11/1/31به این سایت مراجعه نمایند.
 -3یكي از مدارك مورد قبول دانشگاه به شرح ذیل با توجه به شهرستان محل سكونت و یا اشتغال (براي كا ركنان دولت) كه نشان دهنده سكونت پذیرفته شده
در حوزه زیر پوشش مركز دانشگاهي پیام نور مربوط با توجه به دفترچه راهنماي شماره  3باشد.
 -3-3محل اخذ مدرك تحصیلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان تحت پوشش مركز یا واحد دانشگاه.
 -3-3دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پیوسته از تاریخ  3/5/3153تا  13/9/3159در شهرستان تحت پوشش مركز یا واحد دانشگاه.

 -3-1محل تولد وسال آخر اقامت داوطلب از تاریخ  3/5/3153تا  13/9/3159در شهرستان تحت پوشش مركز یا واحد دانشگاه.
 -3-9محل اشتغال حداقل تا تاریخ  13/9/59در شهرستان تحت پوشش مركز یا واحد دانشگاه.
 -3معرفي نامه هاي مندرج در بند « »3توضیحات سهمیه هاي نهادي این اطالعیه الزم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نیمسال دوم سال تحصیلي -59
 3159توسط ارگان هاي ذیربط براي پذیرفته شدگان با سهمیه هاي مربوط به مركز دانشگاهي پیام نور محل قبولي پذیرفته شده تحویل گردد ،در غیر اینصورت
براي نیمسال دوم سال تحصیلي جاري از آنان ثبت نام بعمل نخواهد آمد و قبولي آنان لغو مي گردد.
 -1اصل فرم انصراف قطعي از تحصیل براي دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كه به تایید موسسه آموزش عالي محل تحصیل قبلي و اداره كل امور
دانشجویان داخل ذیربط رسیده باشد.
تذكر  :1در كلیه رشته محل هاي مربوط به گروه هاي آموزشي هنر و فني و مهندسي محدوده جغرافیایي پذیرش دانشجو عالوه بر جدول شهرستان هاي زیر
پوشش مراكز و واحدهاي ذیربط به صورت بومي -استاني هم انجام شده است.
تذكر  :3كار مندان مراكز و واحدهاي دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامي مجاز به انتخاب رشته از مركز یا واحد محل اشتغال خود نبوده اند و در صورت
قبولي در سایر مراكز و واحدها تقاضاي انتقال و یا مهمان شدن به مركز یا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسي نمي باشد.
ه) پذيرفته شدگان دانشگاه فرهنگيان براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
تهران:
پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان الزم است براي اطالع از تاریخ و مدارك الزم براي ثبت نام (ثبت نام حضوري مي باشد) ابتدا به سایت اطالع رساني دانشگاه
فرهنگیان و یا پردیس محل قبولي به نشاني )http://cfu.ac.ir( :مراجعه نمایند.
پذیرفته شدگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي الزم است براي اطالع دقیق از نحوه زمان و ثبت نام اینترنتي و حضوري به سایت دانشگاه (
)www.srttu.eduمراجعه نمایند.
و) اصالحات و يا تغييرات در دفترچه هاي راهنماي انتخاب رشته:
با توجه به اعالم دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري كليه كدرشته محلهاي مربوط به مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
ذيل حذف شده است .لذا هيچ پذيرفته شده اي براي مؤسسات ذيربط اعالم نگرديده است.
نام مؤسسه

نام مؤسسه

مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي آبا آبیک

مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي اثیرالدین ابهري ابهر

مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي ارس تبریز

مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي فرهمند الریجان

مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي مغان پارس آباد

مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي استرآباد گرگان

مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي دارالعلم یزد

مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي سبالن اردبیل

مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي علوم و فنون خوارزمي قشم
با توجه به اعالم دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري پذيرش دانشجو براي دانشگاههاي ذيل در رشته علوم اقتصادي از
گروه آزمايشي علوم انساني ،به شرح كد رشته محلهاي ذيل ،صورت نگرفته است .لذا هيچ پذيرفته شده اي دركدرشته محلهاي جدول ذيل از
گروه آزمايشي علوم انساني براي دانشگاههاي مربوط اعالم نگرديده است.
ردیف

نام دانشگاه

دوره

كدرشته

رشته

شرح اصالح

3

دانشگاه اصفهان

روزانه

35932

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشي علوم
انساني

3

دانشگاه الزهرا(س) تهران

روزانه

35919

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشي علوم
انساني

1

دانشگاه آیت اله حائري میبد

روزانه

35951

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشي علوم
انساني

9

دانشگاه تهران

روزانه

35955

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشي علوم
انساني

9

دانشگاه سمنان

روزانه

35592

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشي علوم
انساني

نوبت دوم(شبانه)

35599

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشي علوم
انساني

روزانه

35295

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشي علوم

9
5

دانشگاه شیراز

انساني
روزانه

35523

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشي علوم
انساني

2

دانشگاه كردستان سنندج

نوبت دوم(شبانه)

35525

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشي علوم
انساني

روزانه

32551

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشي علوم
انساني

نوبت دوم(شبانه)

32555

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشي علوم
انساني

روزانه

32552

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشي علوم
انساني

نوبت دوم(شبانه)

32355

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشي علوم
انساني

روزانه

32311

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشي علوم
انساني

نوبت دوم(شبانه)

32319

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشي علوم
انساني

39

دانشگاه بجنورد

روزانه

35995

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشي علوم
انساني

35

دانشگاه یزد

روزانه

32355

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشي علوم
انساني

5
35

دانشگاه گیالن رشت

33
33

دانشگاه یاسوج

31
39

مجتمع آموزش عالي سراوان

39

كدرشته تحصيلي و يا رشته محل هايي كه در گزينش نهايي آزمون سراسري سال  1931براساس اعالم دانشگاهها وموسسات آموزشي ،دفتر
گسترش آموزش عالي ويا معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درمان ،وآموزش حذف و يا اصالح گرديده است:
ردیف

نام دانشگاه

دوره

كدرشته

رشته  -گرایش

شرح اصالح

32

دانشگاه بینالمللي امام خمیني (ره)

روزانه

35359

مهندسي كامپیوتر

كاهش ظرفیت :از «  99نفر به  19نفر»

35

دانشگاه حكیم سبزواري

روزانه

35159

مهندسي نفت

كاهش ظرفیت :از «  99نفر به  13نفر»

35

دانشگاه حكیم سبزواري

نوبت دوم

35121

مهندسي نفت

كاهش ظرفیت :از «  39نفر به  2نفر»

33

دانشگاه فسا

نوبت دوم

35931

و
علوم
غذایي(كشاورزي)

33

مؤسسه غیرانتفاعي توحید گلوگاه

غیرانتفاعي

31523

مهندسي برق

كاهش ظرفیت :از « 355نفر به  95نفر»

31

دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي

روزانه

33929

كارداني تكنسین پروتزهاي دنداني

تغییرنیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال
اول»

39

دانشگاه شهر كرد

روزانه

35555

مدیریت جهانگردي

تغییرنیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال
اول»

39

دانشگاه شهر كرد

نوبت دوم

35555

مدیریت جهانگردي

تغییرنیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال
اول»

39

دانشگاه شهر كرد

محروم

31953

مدیریت جهانگردي

تغییرنیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال
اول»

35

دانشگاه شهر كرد

محروم

31959

مدیریت جهانگردي

تغییرنیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال
اول»

32

دانشكده علوم پزشكي ایرانشهر

روزانه

33595

پرستاري

این رشته «مخصوص داوطلبان بومي
استان سیستان و بلوچستان» ميباشد.

35

دانشكده علوم پزشكي ایرانشهر

روزانه

33592

مامایي

این رشته «مخصوص داوطلبان بومي
استان سیستان و بلوچستان» ميباشد.

15

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان(مجتمع روزانه

33955

كارداني اتاق عمل

نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت

مهندسي

صنایع

كاهش ظرفیت :از « 39نفر به 35نفر»

ردیف

نام دانشگاه

دوره

كدرشته

رشته  -گرایش

شرح اصالح

32

دانشگاه بینالمللي امام خمیني (ره)

روزانه

35359

مهندسي كامپیوتر

كاهش ظرفیت :از «  99نفر به  19نفر»

35

دانشگاه حكیم سبزواري

روزانه

35159

مهندسي نفت

كاهش ظرفیت :از «  99نفر به  13نفر»

35

دانشگاه حكیم سبزواري

نوبت دوم

35121

مهندسي نفت

كاهش ظرفیت :از «  39نفر به  2نفر»

33

دانشگاه فسا

نوبت دوم

35931

و
علوم
غذایي(كشاورزي)

33

مؤسسه غیرانتفاعي توحید گلوگاه

غیرانتفاعي

31523

مهندسي برق

مهندسي

آموزش عالي سالمت خاش)

صنایع

كاهش ظرفیت :از « 39نفر به 35نفر»
كاهش ظرفیت :از « 355نفر به  95نفر»
پوشش این مجتمع اضافه ميگردد.

13

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان(مجتمع
آموزش عالي سالمت خاش)

روزانه

33952

كارداني بهداشت عمومي –بهداشت نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت
پوشش این مجتمع اضافه ميگردد.
خانواده

13

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان(مجتمع
آموزش عالي سالمت خاش)

روزانه

33922

كارداني بهداشت عمومي – مبارزه با نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت
پوشش این مجتمع اضافه ميگردد.
بیماري ها

11

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان(مجتمع
آموزش عالي سالمت خاش)

روزانه

33555

كارداني تكنسین سالمت دهان

نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت
پوشش این مجتمع اضافه ميگردد.

19

پیام نور خراسان رضوي واحدباخرز

پیام نور

39353

مهندسي علوم دامي

19

پیام نور خراسان رضوي واحدباخرز

پیام نور

39223

فقه و مباني حقوق اسالمي

19

پیام نور خراسان رضوي واحدباخرز

پیام نور

35399

روانشناسي

15

پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان
قدمگاه

پیام نور

39513

تاریخ و تمدن ملل اسالمي

12

پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان
قدمگاه

پیام نور

39511

زبان و ادبیات فارسي

15

پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان
قدمگاه

پیام نور

39519

علوم تربیتي

95

پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان
قدمگاه

پیام نور

39519

فلسفه و كالم اسالمي

93

پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان
قدمگاه

پیام نور

35359

روانشناسي

93

پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان
قدمگاه

پیام نور

35355

مدیریت بازرگاني

91

پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان
قدمگاه

پیام نور

35352

مدیریت جهانگردي

99

پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان
قدمگاه

پیام نور

35355

مدیریت دولتي

99

پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان
قدمگاه

پیام نور

35335

مدیریت صنعتي

99

پیام نورخراسان رضوي واحدمه والت
فیض آباد

پیام نور

39939

علوم و مهندسي آب

95

پیام نورخراسان رضوي واحدمه والت
فیض آباد

پیام نور

39335

علوم و مهندسي محیط زیست

92

پیام نورخراسان رضوي واحدمه والت
فیض آباد

پیام نور

39599

پژوهشگري اجتماعي

95

پیام نورخراسان رضوي واحدمه والت
فیض آباد

پیام نور

39595

تعاون و رفاه اجتماعي

95

پیام نورخراسان رضوي واحدمه والت
فیض آباد

پیام نور

35333

اقتصاد كشاورزي

93

پیام نورخراسان رضوي واحدمه والت پیام نور

35333

حسابداري

حذف كد رشته محل براساس اعالم
دفترگسترش آموزش عالي

ردیف

نام دانشگاه

دوره

كدرشته

رشته  -گرایش

شرح اصالح

32

دانشگاه بینالمللي امام خمیني (ره)

روزانه

35359

مهندسي كامپیوتر

كاهش ظرفیت :از «  99نفر به  19نفر»

35

دانشگاه حكیم سبزواري

روزانه

35159

مهندسي نفت

كاهش ظرفیت :از «  99نفر به  13نفر»

35

دانشگاه حكیم سبزواري

نوبت دوم

35121

مهندسي نفت

كاهش ظرفیت :از «  39نفر به  2نفر»

33

دانشگاه فسا

نوبت دوم

35931

و
علوم
غذایي(كشاورزي)

33

مؤسسه غیرانتفاعي توحید گلوگاه

غیرانتفاعي

31523

مهندسي برق

مهندسي

صنایع

كاهش ظرفیت :از « 39نفر به 35نفر»
كاهش ظرفیت :از « 355نفر به  95نفر»

فیض آباد
93

پیام نورخراسان رضوي واحدمه والت
فیض آباد

پیام نور

35331

مدیریت بازرگاني

91

پیام نورخراسان رضوي واحدمه والت
فیض آباد

پیام نور

35339

مدیریت جهانگردي

99

دانشگاه مازندران

روزانه

33511

مترجمي زبان انگلیسي

حذف كدرشته محل براساس تقاضاي
دانشگاه

آدرس مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي جهاددانشگاهي رشت به رشت بلوار الكان – پل طالشان -فاز اول مسكن مهر – بلوار والیت تغییر یافته است .تلفن:
53111999995
ز) نحوه و تاريخ انتشار فهرست اسامي معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي نيمه متمركز آزمون سراسري سال 1931
اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاريخ و محل انجام آزمون عملي رشته تحصيلي نيمه متمركز علوم ورزشي و يا انجام مراحل مصاحبه،
معاينه و ساير مراحل گزينش سایر رشته هاي تحصیلي نیمه متمركز آزمون سراسري سال ( 3159دوره هاي روزانه ،شبانه «نوبت دوم» دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالي ،پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور) به همراه فهرست اسامي و شماره داوطلبي معرفي شدگان هر یک از رشته هاي
تحصیلي مذكور تا چند برابرظرفیت هر رشته از طریق سایت اینترنتي این سازمان در تاريخ  32/1/31منتشر خواهد شد .معرفي شدگان هر یک از رشته هاي
تحصیلي مذكور الزم است با توجه به برنامه زماني اعالم شده و ضوابط مندرج در اطالعیه اي كه به همراه فهرست معرفي شدگان این قبیل رشته ها منتشر خواهد
شد ،براي شركت در مراحل مختلف گزینش رشته یا رشته هاي مربوط اقدام نمایند.
جهت اطالع كليه داوطلبان:
در گزینش نهایي هر یک از رشته هاي تحصیلي گروه هاي آزمایشي مختلف با توجه به قانون % 39 ،ظرفیت پذیرش هر كدرشته محل به رزمندگان و ایثارگران به
شرط كسب حدنصاب نمره علمي الزم (در سهمیه رزمندگان حداقل  %59نمره و در سهمیه ایثارگران حداقل  %55نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد)
اختصاص داده شده است.
به اطالع مي رساند كه هر گونه تغییرات منعكس شده به این سازمان پس از اعالم نتایج اولیه از قبیل اصالح سوابق تحصيلي واصله از سوي وزارت آموزش
و پرورش و يا اعمال سهميه از سوي ارگانهاي ذيربط و ...در نتیجه نهایي داوطلبان ذینفع اعمال گردیده است .بدیهي است داوطلبان مي توانند همزمان با
انتشار كارنامه نتيجه نهايي (در تاريخ  )1/1/31كارنامه نتیجه مرحله اول اصالح شده خود را نیز مشاهده نمایند.
براي كليه پذيرفته شدگان و همچنين آن دسته از داوطلباني كه فرم انتخاب رشته اينترنتي خود را تكميل نموده اند ولي پذيرفته نشده اند،
كارنامه علمي حاوي رتبه داوطلب در هر یک از كدرشته هاي انتخابي در بین متقاضیان كدرشته مزبور در سهمیه مربوط ،با توجه به نمره كل وي در همان
كدرشته و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته شده در هر یک از كدرشته هاي انتخابي و اطالعات مفید دیگر در روز چهارشنبه مورخ  1/1/31در پایگاه اطالع
رساني این سازمان قرار داده خواهد شد.
با توجه به كنترل هاي متعدد و بررسي هاي انجام شده از صحت نتایج اعالم شده اطمینان حاصل شده است؛ مع الوصف ،داوطلبان پس از دریافت كارنامه نتایج
نهایي آزمون از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان درصورتي كه درخصوص مندرجات كارنامه و یا انتخاب رشته خود سوال و یا تقاضایي داشته باشند ،مي
توانند حداكثر تا  13/1/31منحصراً از طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي در سایت سازمان اقدام نمایند و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكیداً خودداري
نمایند .بدیهي است به كلیه مواردي كه از طریق دیگري و یا بعد از تاریخ  35/5/59واصل شود ،به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد .الزم به تاكید است كلیه
درخواستهاي مربوط به اشتباه در انتخاب رشته صرفاً براي پذیرش در نیمسال دوم دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بررسي خواهد شد .ضمناً داوطلبان گرامي
مي توانند سؤاالت خود را با شماره تلفن  533-93391نیز در میان بگذارند.

